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Әлеуметтік ынтымақтастық және
нарық

Ойландыратын сұрақ: Осы материалды оқып, еркін және ашық нарық әлеуметтік

ынтымақтастыққа ықпал ете ме деген сұраққа жауап беріңіз.

Экономиканың негізгі түсініктері өз мүдделерін көздейтін жеке адамдар

басқаларға өз мүдделерін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін таңдаулар жасайтындығын

түсіндіруден туындайды. Бұл әлеуметтік ынтымақтастық бірден болмайды. Ол үшін

адамдарға басқалардың да ойларын есепке алуға ынталандыратын ережелер қажет. Осы

таңғажайып жетістікке әкелетін ережелер еркін нарықтық экономиканы анықтайды.(1)

Мәдени ерекшеліктерге байланысты еркін нарықтық экономика әртүрлі формада

болуы мүмкін. Бірақ оның негізгі ережелерін жеке меншік тұрғысынан анықтай аламыз.

Мүлік жеке меншік болып саналатындықтан жеке меншік иелері белгілі бір шектеусіз өз

мүлкін қалауынша пайдалануға құқылы және меншік құқығын өзара келісім арқылы

аудара алады. Бұл ережелердің әлеуметтік ынтымақтастыққа қалай түрткі болатынын

қарастырмастан бұрын, осы жетістіктің қаншалықты керемет екеніне көз жеткізейік.(2)

Мүмкін емес болып көрінетін
Толық әлеуметтік ынтымақтастыққа қол жеткізу үшін әр адам өз шешімі арқылы

әсер еткен басқа адамдардың қалауы мен ресурстардың салыстырмалы тапшылығына

әсер ететін шарттардың өзгерісі туралы ақпаратты білуі керек. Мысалы, мақта өнімдерін

пайдаланғысы келетін адам Бразилиядағы жасөспірімдердің джинсы киімдеріне деген

сұранысы артты ма, Миссисипидегі ауа райының қолайсыздығынан джинсы өндіруге

қажетті мақта жеткізілімі азайды ма немесе мақта алқабында жұмыс істегенде тыныс алу

жүйесінің бұзылуы туралы жаңа дәлелдер бар ма деген тәрізді мәселелер бойынша

хабардар болу керек. Онда адамдар мыңдаған өнімді тұтыну мен өндіруге әсер ететін
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миллиондаған нәрсені, көп ақпаратты білуі керек, сөйтіп бәріне тиімді, өзара үйлесімді

шешім қабылдай алады. Мұндай кезде беріле салғың келеді, себебі бұл талаптарды

қанағаттандыру мүмкін емес тәрізді.

Ақпаратты жеткізу - мәселенің бір бөлігі ғана. Адамдар тіпті хабардар болса да,

сол ақпараттың негізінде әрекет етуге, басқалардың әл-ауқатын дәл өзінікіндей

жақсартуға ынталы болуы керек еді.

Бірақ әлеуметтік ынтымақтастық үшін әлдеқайда жоғары дамыған ақпараттық

желі мен қарапайым адамдар жиі көрсете бермейтін жоғары жанашырлық деңгейі қажет

деп ат-тонымызды ала қашпастан бұрын, жан-жағымызға назар аударайық. Біз

күнделікті өмірде дәл осы әлеуметтік ынтымақтастықтың пайдасын көреміз. Шын

мәнінде, мұның жиі кездесетіні соншалық, көпшілігіміз оны қарапайым құбылыс деп

қабылдаймыз.

Бұл қалай болғаны?
Бір-бірінің жағдайы туралы тікелей ақпарат білмейтін не бір-біріне

қызығушылық танытпайтын миллиардтаған адамның әрекеттері қалай үйлеседі?

Сұрақтың жауабы - ақпарат пен ынталандыру; олар адамдар нарықта жеке меншік пен

ерікті айырбастың ережелеріне сәйкес өз мақсаттарына қол жеткізуге тырысқанда пайда

болады.

Мүлік жеке меншіктің иелігінде және айырбас ерікті болса, сатып алушылар мен

сатушылардың өзара байланысының нәтижесінде қойылатын баға көп ақпарат береді.

Өнімнің бағасы басқа тұтынушылар оның қосымша бірлігін қаншалықты

бағалайтындығын көрсетеді. Бразилиялық жасөспірімдер джинсы киімдерін көбірек

бағаласа, бұл ақпарат олардың қосымша жасайтын саудалары арқылы тарайды, бүкіл

әлемдегі мақта өнімдерінің бағасы сәл көтеріліп, басқаларға сигнал жіберіледі. Осы

өнімдерді сатып алғысы келгендердің барлығы бұлардың басқалар үшін бағалырақ

екенін бірден біледі. Бағалар сонымен қатар өнімнің салыстырмалы қол жетімділігін

және оларды көбірек өндіргенде кететін шығынды көрсетеді.

Нарықтық бағалар адамдарды басқалардың мүддесіне өз мүддесіне қарағандай,
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жауап беруге итермелейді. Бразилиялық жасөспірімдердің әсерінен баға жоғарылағанда

тұтынушылар: «Бразилиядағы жасөспірімдер джинсы киімінде қолданылатын қосымша

мақтаны бізден гөрі жоғары бағалайтынын айтты; демек біз оны тұтынуды азайтсақ,

бразилиялықтар өздерінің тұтынуын арттыра алады» деп пайымдайды. Немесе мақта

жұмысшыларының денсаулығына зиян келгені туралы ақпарат дәлелденген жағдайда,

тұтынушылар «Мақта алқаптарында зардап шеккен адамдардың санын азайту үшін

мақта өнімдерін тұтынуды азайтамыз және осы тәуекелге барғысы келгендерге өтемақы

ретінде қосымша ақша төлейміз» деп жоғары бағаға жауап беріп тұрғандай болады.

Әрине, тұтынушыларды осылай жауап беруге итермелейтін - өздері ешқашан

кездестірмейтін адамдарға деген қамқорлық емес, бірінші кезекте өз жеке мүдделері.

Шынында да, бағаның жоғарылауы тұтынушыларға мақта өнімдерінің не себепті

қымбаттағаны туралы ақпарат бермейді (Әрине, бағаның төмендеуі де - маңызды

ақпарат). Нарықтық бағалар өте тиімді, өйткені олар тұтынушыларға маңызы жоқ

ақпарат беріп, басын қатырмайды.

Бағалар да өндірушілерді басқалардың мүддесін есепке алуға итермелейді.

Бағаның қымбаттауы өндірушілерге тұтынушылардың тауарды көбірек бағалайтыны

туралы хабар береді. Өндірушілер сәйкесінше жауап беруге өте ынталы. Алайда

тұтынушылар өнімді азырақ алғысы келсе, өндірушілерге өздерінің келіспейтіндігі

туралы ақпаратты жеткізе алады.

Тұтынушылар өндірушілерге жұмыс күші, жер, техника, жартылай фабрикаттар

мен шикізаттың (материалдар) бағасы арқылы жанама түрде сигнал береді. Мысалы,

тоқыма өндірушілерінің қолданатын ресурстарға төлейтін бағасы тұтынушылардың осы

материалдармен өндіруге болатын басқа өнімдерді қаншалықты бағалайтынын көрсетеді.

Тұтынушыларға басқа тауарлар құндырақ болса, тоқыма өндірушілері бұл ақпаратты

қолданатын ресурстардың жоғары бағасы арқылы біледі және бұл ресурстар басқа салаға

өтеді. Тоқыма өндірісі қысқарады және кейбір тоқыма өндірушілер банкротқа ұшырауы

мүмкін. Өндірушілер өнім көлемін азайтса не банкротқа ұшыраса, олар: «Тұтынушылар

мен қолданатын ресурстар басқа салаларда құндырақ деп жатыр, сондықтан басқалар

оны тиімдірек қолдансын, мен азырақ пайдаланайын» деп айтып жатқан тәрізді болады.
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Нарық өзінің жетістіктері үшін кінәлі емес
Нарық арқылы жеткізілетін ақпарат пен ынталандыру нәтижесінде туындайтын

әлеуметтік ынтымақтастық мінсіз емес. Бірақ дәл нарық тәрізді адамдарға бір-бірімен

тиімді ынтымақтастық орнатуға көмектесетін, өз мақсаттарына жетуге мүмкіндік

беретін экономикалық жүйе жоқ. Нарықты көбіне сәтсіздігі үшін емес, жетістіктері

үшін сынайды. Әдетте оны тапшылық туралы ақпаратты жеткізгені үшін айыптайды.

Тапшылық ешкімге ұнамайды, бірақ бұған нарық кінәлі емес. Шын мәнінде, нарықтың

жауап беруге лайықтыларды бірден әрекетке шақыруы - таңғаларлық құбылыс.

Тапшылық үшін нарықты кінәлау өрт үшін өртке қарсы дабылды айыптаумен бірдей.

Тапшылық мәселесі әрқашан орын алмақ. Бірақ тапшылық мәселесін нарық

арқылы ғана жүзеге асатын әлеуметтік ынтымақтастық кез-келген жүйеге қарағанда

тапшылық шегін одан әрі артқа итеруге мүмкіндік береді.

Бекіту сұрақтары: Нарықтық бағалар адамдарды ынтымақтасуға ынталандыра

ма? Жеке мүдде нарықтың жұмысына нұқсан келтіре ме? Ресурсымызды барынша тиімді

пайдаланғымыз келсе, нарық арқылы әлеуметтік ынтымақтастық орнату маңызды ма?

Түсіндіріңіз.
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